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VERSLAG BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD 14 juni 2017
Aanwezig
Verontschuldigd
Waarnemer
Verslag

Léon De Wulf, Daniël Claes, Annelies Vanbeneden, Luc Maes, Johan
Trappeniers, , Patrick Desmedt
Anna-Marie Pauwels, Kathleen Aché, Roger Decnijf
Ann Vannerem, Wim Huygen
Wim Huygen

1. Toelichting Grote Kortenberg enquête
Uiteenzetting door Kris Legroe
2. Goedkeuring verslag bestuursvergadering 28 maart 2017
3. Briefwisseling
Het huis van het Kind Kortenberg
Graag nodigen wij u en uw organisatie daarom uit op het opstartevenement van het
Huis van het Kind op dinsdag 20 juni 2017 in de grote zaal van het dienstencentrum
Berkenhof te Kortenberg (Beekstraat 25 te 3070 Kortenberg) om 17u.

-

-

-

Wat mag uw organisatie verwachten op deze feestelijke dag ?
uw organisatie wordt officieel partner van het Huis van het Kind Kortenberg door het
plaatsen van uw ‘hand’-tekening onder de intentie- en engagementsverklaring van
het Huis van het Kind Kortenberg
uw organisatie ontvangt een label van het Huis van het Kind
…
Wat mag u erna verwachten als partner?
uw organisatie wordt uitgenodigd op het eerstvolgend breed overleg met alle
partners van het Huis van het Kind Kortenberg (in de maand oktober 2017)
uw organisatie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan werkgroepen die werden
samengesteld in de netwerkmomenten
…
De kinderen van Kortenberg hebben jullie nodig als partner van het Huis van het
Kind Kortenberg en hopen oprecht dat u mee uw schouders wil zetten onder dit
project.

Gelieve vóór 9 juni 2017 per mail aan huisvanhetkind@kortenberg.be te melden:
 Indien Uw organisatie partner wenst te worden van het Huis van het Kind
Kortenberg
 Indien u aanwezig zal zijn op het opstartevenement op dinsdag 20 juni 2017 om 17u
met de naam/namen van jullie vertegenwoordiger(s) en uw organisatie.

4. Erkenning sportvereniging FC KM United
Vereniging voldoet aan alle voorwaarden. Erkenning wordt goed gekeurd.
Officieel advies voor de erkenningsaanvraag wordt opgesteld en ondertekend door
de voorzitter: Léon de Wulf.
Stand van zaken voor de jeugdwerking: 27 jeugdploegen en nog op zoek naar
trainers!
Het gemeentebestuur wenst FC KM United te ondersteunen in hun opstart en
verdere ontplooiing van hun werking. Ondersteuning op verschillende manieren:
 Verlichting A-veld site Kortenberg, operationeel 1/10/2017
 Opstartkapitaal van 30.000 euro in de vorm van renteloze lening
 Kunstgrasveld site Kortenberg, operationeel 1/8/2018 – reeds opgenomen in
begroting 2018.

5. Scholenveldloop 29 september 2017
Act in feestzaal:
http://www.tntcrew.be/
http://www.cirquebelge.com/shows
trampoline act: 1150 euro (7 min)
diabolo: 500 euro (7 min)
hand balance: 500 euro (6 min)
Sport in sporthal? => voorstellen?
2016 (karate), 2015 (zumba), 2014 (rope-skipping), 2013 (linedance), 2012
(boombal), 2011 (rope-skipping)
Nieuwe ideeën: Innogames (sportwerk Vlaanderen), turnclubs, yoga?

6. AV 22 juni
AV: donderdag 22 juni om 20u00 in GC Colomba - kleine zaal
Inhoud
 Tekst voorzitter
 Jaarverslag Sportraad 2016
 Financiën Sportraad: zie jaarverslag 2016 en begroting 2017 Daniël
 Sportdienst
o Het huis van het Kind Kortenberg
o Nieuw retributiereglement financieel kansarmen en VT-pasje
o Campagne Sport Vlaanderen #sportersbelevenmeer + sportclub in de
kijker periode september
o Vormingen najaar 2017
 ‘Delegeren kun je leren. Ook in je sportclub’
Datum: 13/11/2017
Uren: 19u30 - 22u30
Locatie: GC De Wildeman - Schoolstraat 15 - 3020 Herent.
 Eerste Hulp Bij Sportongevallen
Datum: 5/09/2017
Uren: 19u30 – 22u30
Locatie: GC Colomba – kleine zaal
 Laatste week augustus: mogelijk extra plaatsen voor start to teach
bedoeld voor ‘beginnende’ trainers in sporthal Veltem.
 Nog ideeën?

o Verhuurkalenders
 Ingave 2017-2018 + afspraken: deadline ingave 1 september 2017.
Vanaf dan vrije uren beschikbaar om te boeken, sportdienst vraagt
wel telkens na bij boeking op vaste uren gebruikers.
 Regelging aanvragen 2018-2019 met vaste Sport-Cultuur weekends
in sporthal Erps-Kwerps. Eénmalige activiteiten reeds eind 2017
aanvragen. Timing die voor sporthal Kortenberg ook beter is? (niet
nodig, beslissing sportraad).
Algemene opmerking, welke timing bespreking kalenders is het
best? Begin – midden – eind mei?
Wie wel/niet aanwezig? Wie zit aan welkom tafel? Doet de bar?
Praktisch: klaarzetten zaal 19u45. 1e drankje aangeboden door Sportraad.

7. Varia
Wim:
- Planningsvergadering + voorstel procedure verdeling zaal EK – vaste weekends
Johan:
- Opmerking over buurtweg 24, volledig verhard
Annelies:
- Schoolsportdag datum De Boemerang 2018, laatste dinsdag juni.
- SVS voorstelkalender definitief? Ja in orde.

